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एभा , ऑरी, ब्रुक आणि झाक वाठी  

- एभ. फी.  
 

जो - भाझ्मा वश-प्रलास्मावाठी  
- जे. ऩी.  



नेपतारी नालाचा एक रशान भुरगा शोता. त्मारा जंगरातरे 
जंगरीऩि आणि ळांततेतरी ळांतता आलडामची.  



चचरी देळात त्माच्मा घयाळेजायी लाशिाऱ्मा नदीतल्मा 
ऩाण्मावायखे नेपतारीने, फोरतामामरा रागल्मा ऩावून, 
स्लत्रा ळब्दांभध्मे फुडलून टाकरे.  



नेपतारीरा जंगरात खेऱामरा, घोड्मालय प्रलाव कयामरा 
आणि नदीत ऩोशामरा आलडामचं. नेपतारीचे लडीर 
टे्रनभध्मे कंडक्टय शोते आणि कधी कधी ते नेपतारीराशी 
त्मांच्मा फयोफय टे्रनच्मा प्रलावारा घेऊन जामचे.  



टे्रन जजथे कुठे थांफेर नतथे नेपतारी ळेजायच्मा जंगरात 
भोहशभेलय जामचा - ककड,े ऩषांची अंडी, पेननची झाड ंआणि 
त्मालयचे भोत्मावायखे ऩाण्माचे थेंफ ळोधण्मावाठी.  



नेपतारीरा पुटफॉर ककंला ळायीरयक खेऱांची पायळी 
आलड नव्शती ऩि त्मारा ऩुस्तकं लाचामरा आणि 
त्मातीर ऩानात दडरेल्मा गोष्टी आलडामच्मा. 



नेपतारीची आलडती शळक्षषका शोती, गाब्रब्रमेरा शभस्ट्रर. 
नेपतारीरा दयू-प्रदेळांची अनेक वुंदय ऩुस्तकं नतने लाचामरा 
हदरी. तेव्शा ऩावून नेपतारीने ठयलरं की आऩिऩि एक 
रेखक व्शामचं. 



तरुिऩिी नेपतारीने त्माचं नाल ऩाब्रो ननरुदा अवं 
फदररं आणि त्मा नालाखारी कवलता शरशामरा रागरा. 
जंगरत्मा शरयतळषृ्टीची आठलि म्शिून तो कवलता नेशभी 
हशयव्मा यंगाच्मा ळाईत शरशामचा. 



ऩाब्रो वाजततमागो ळशयात याशामरा आल्मानंतय त्माची इतय 
अनेक रेखकांची ओऱख झारी. ते वलन काऱे कोट आणि उंच 
टोप्मा घारून ळशयात कपयामरा जामचे. वलाांफयोफय ऩुस्तकांची 
चचान आणि कवलता लाचण्माची मा रोकांना शौव शोती. 



ऩाब्रोच्मा कवलतांभध्मे कराकायांनी फनलरेल्मा, फाजायातल्मा 
लस्तू आणि ननवगानतल्मा वुंदय गोष्टींचा हदवून मामच्मा. 



ऩाब्रो कवलतात वाऩडामचा - कानातरी कडी, फटिं, ऩषांची 
वऩव,ं बांडी, ऩामातल्मा लशािा, टोप्मा, भऊ कऩड,े ळंख-शळऩंरे 
आणि वभुद्राचे वलवलधं यंग. 



ऩाब्रोरा वलयोधी गोष्टींचं आश्चमन लाटामचं जवं - ऩाऊव 
आणि अग्नी, उतशाऱा आणि हशलाऱा. 



त्माच्मा आमुष्मात हदवरेरा आनंद आणि दु् खं मा दोतशी 
फद्दरशी ऩाब्रोने कवलतेत शरहशर.ं 



ऩाब्रोरा वभुद्रककनाऱ्मालय आणि चचरीच्मा डोंगय-दऱ्मात 
वाऩडरेल्मा दगड-गोटमांचं ऩि आकऴनि शोतं. 



डोंगयातरे कातऱ आणि शळल्ऩकायांच्मा शातातून घडिाऱ्मा 
दगडांलयशी ऩाब्रोने कवलता केल्मा. 



ऩाब्रोरा लाऱूत चारामरा आलडामचं आणि चचरीत त्माच्मा 
घयाळेजायी वभुद्रककनाऱ्मालय तो रांफ चारामरा जामचा. 



ककनाऱ्मालय ऩाब्रोरा ताया-भावा, रार खेकडा, ळंख-शळऩंरे 
वाऩडामचे. वभुद्राचं ननऱं-हशयलं ऩािी त्मात खेऱिाये डॉजल्पन 
भावे त्मारा हदवामचे. 



ऩाब्रो वभुद्राच्मा राटांभध्मे खेऱिाऱ्मा भुरांफददर शरशामचा. 



आऩल्मा देळातल्मा अळा वुंदय गाष्टींचा राब वलन भुरांना 
शभऱामरा शलाच अवं ऩाब्रोरा लाटामचं. 



ऩाब्रोचं एक घय शोतं चचरीत, तय दवुयं शोतं जगाच्मा 
ऩाठीलय, स्ऩेनभधे. त्मारा तो पुरांचं-घय म्शिामचं कायि 
त्मा घयात वलीकड ेरार यंगाची पुरं पुरामची. पुरांचं-घय 
नेशभी रशान-भोठ्मा रोकांनी आणि प्राण्मांनी बयरेरं 
अवामचं. 



कायि ऩाब्रोरा गोष्टींऩेषा आणि ळब्दांऩेषाशी रोकांफद्दर पे्रभ 
शोतं. आई-लडीर, भुरं, ळेजायी, कली, रेखक आणि जगबयचे 
शभत्र मांलय ऩाब्रोच खूऩ पे्रभ शोत. 



ऩाब्रोने जेव्शा कोऱश्माच्मा खािीत काभ कयिाऱ्मा 
रोकांचं कठीि आमुष्म ऩाहशरं तेव्शा तो अस्लस्थ झारा 
आणि त्मा काभगायांच्मा आमुष्माची गोष्ट त्माच्मा 
रेखनातून वांचगतरी. 



ऩाब्रो भग अत्माचायाच्मा आणि गुराभीच्मा वलरुद्ध उतायारा. 
त्माच्मा कवलतात  स्लातंत्र्मरढ्मातल्मा काभगायांचा उल्रेख 
शोता. मा कवलतांचा खूऩ प्रबाल शोता कायि ऩाब्रो खऱ्मा 
अथानने एक रोक-कली शोता. 



ऩाब्रोरा ऩकडामरा जेव्शा शळऩाई आरे तेव्शा तो त्माच्मा 
अनेक शभत्रांच्मा घयात रऩरा आणि काशी काऱ चचरीच्मा 
घनदाट जंगरात याशामरा गेरा. 



ऩाब्रो ननरुदा एक धमनलान कली शोता. ऩाब्रोच्मा कवलतांतून 
चचरी देळाची जगबय ओऱख झारी. 


